
 

KRAV TIL TILTAK VED STORE ARRANGEMENT OG ANNA UNORMAL RISIKO 

Kva krav er det til den som har ansvaret ved planlegging av store arrangementer, eller den som ønskjer 

å planlegge f.eks. overnatting på f.eks. en skule. 

Dette er arrangement som må planleggast i forkant då bygget/området som skal nyttast vanligvis ikkje 

er godkjent for denne type drift, eller så store arrangement. 

 

Kva seier Brannlova og tilhøyrande forskrifter om krav til brannsikkerheta ved slike arrangement? 

   

Brannlova § 7.Tiltak ved store arrangementer 

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i 

god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal 

avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. 

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å 

vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder 

krav til ansvarshavende arrangør. 

 

Forebyggende forskrift § 3 – 6 Unormal eller sterkt varierende risiko 

Som eksempel på forhold som utgjør en unormal risiko kan nevnes: 

• Lysmesser/prosesjoner, gjerne der barn og ungdom marsjerer opp kirkegulv i brannfarlig kirke med  

levende lys i hendene  

• Overnatting av skolekorps, idrettslag og lignende på skoler og i idrettshaller som ikke er beregnet for  

overnatting 

• Store messer eller arrangementer/konserter i idrettshaller/fjellanlegg, kirker eller byggverk som ikke  

er beregnet for høy brannbelastning eller høyt persontall 

For store arrangementer plikter den ansvarlige i god tid å sende melding til lokal tilsynsmyndighet, jf.  

brannlovens § 7.  

Det er arrangørens plikt å dokumentere sikkerheten. Arrangementer som medfører vesentlig endring 

av forutsetninger for bruk av byggverket kan være søknadspliktig etter plan- og 

bygningslovgivningen.  

 

Med bakgrunn i brannlova § 7 og tilhøyrande forskrift set brannsjefen følgjande krav 

til arrangør i Flora- og Bremanger kommune: 
 

Store arrangement 

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger og andre tilstelninger skal i god tid 

(seinast 14 dagar) før arrangementet sende melding til brannsjefen på : 

brannogberedskap@flora.kommune.no dersom arrangementet skal avholdes i en bygning eller på et 

område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.  

I forbindelse med meldingen må det foreligge dokumentasjon som viser hvordan sikkerheten ivaretas, 

deriblant: 

• Tidspunkt og tema for arrangementet, størrelse, stedsan-givelse osv. 

• Risikoanalyse med kartlegging av hva som kan gå galt, 

hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikker-hetstiltak som er planlagt for å redusere 

konsekvensene dersom noe galt skjer. 

• Beskrivelse av bygningens/områdets utforming og tilhørende installasjoner eller utstyr, slik som 

alarm-og lydanlegg, slukkeutstyr og rømningsskilt/belysning. 

• Beskrivelse av innredningens og utstyrets brennbarhet, brannfarlig virksomhet samt 

bygningskonstruksjonenes brannmotstand og evne til å motstå sammenstyrtning. 
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• Beskrivelse av rømningsveiene (beliggenhet, antall adkomster, bredde osv.) sett i forhold til beregnet 

persontall og tilgjengelig rømningstid. Persontall bør eventuelt fastsettes etter særskilt analyse av 

kvalifisert brannrådgiver. 

• Bruk av brannfarlig vare, herunder propan. 

• Prosedyrer for evakuering. 

• Oversikt over sikkerhetspersonell - antall, rutiner og ansvar, gjennomført opplæring/øvelse osv. 

• Tilrettelegging for redningspersonellets adkomst til og i bygning/område. 

 

Meldingen er en dokumentasjon som skal sendes brannvesenet for å dokumentere at sikkerheten er 

god nok for dei som skal oppholde seg i området.  

Det er ikkje krav til at brannvesenet skal godkjenne denne dokumentasjonen. 

 

Overnatting på bygg som ikkje er godkjent for overnatting. 

Dette gjeld f.eks. overnatting på skole. 

Nokre av desse bygga har ikkje krav til installering av branntekniske installasjoner som er krav til i 

bygg der overnatting er godkjent. Derfor må den som har ansvaret for overnattinga utarbeide en plan 

som viser kva sikkerheitstiltak som blir nytta for at sikkerheta til dei som skal oppheld seg i bygget er 

god nok. Denne planen må mellom anna inneholde: 

 Oversikt over kven som har ansvaret, med telefonnummer. 

 Antall personar som oppheld seg i bygget. 

 Namn på personar som er våkande nattevakt, med telefonnummer 

 Dato for når overnattinga skal være. 

 Eier av bygget må varsles 

 

Dei som er våkande nattevakt må få innføring i kva dei skal gjere om det oppstår en uønska situasjon i 

bygget. 

Om det er mulig bør alle som oppheld seg i bygget informeres om kva dei skal gjere om det oppstår en 

uønska situasjon. 

 

Planen må sendast inn til brannsjef  på brannogberedskap@flora.kommune.no i god tid (seinast 3 

dagar) før overnattinga skal gjennomførast. 
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